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ट्रट्रसिया ऐन उत्िाहाने पूर्ण भरलेली होती.
आपली बोटे बाांधून आणर् आपली डोळे बांद करून, ततने 

आपला प्रवन विचारला. “फ्ाांसिि आजी, मी आज विसिष्ट जागी 
जाऊ िकत ेका? मला माहीत आहे की बि मधून कुठे उतरायच े
आहे आणर् कोर्-कोर्त्या रस्तत्याने जायच ेआहे ते.”

खरेतर त्या जागेच ेदिुरे काहीतरी नाि होत,ेपर् ट्रट्रसिया ऐन 
नेहमी त्याला "वििेष स्तथान“ म्हर्त अिे कारर् त ेजगातील 
िगळ्यात आिडीच ेततच ेट्रठकार् होते. “मी त्या टेकडीिर जाऊ 
िकतो का? टेकडीिर त्या इमारतीत आपल्या मािणमॉलोबरोबर 
जाऊ?”

“मी तुला जगात हरिून टाकण्यािाठी तयार नाही,” आईने 
उत्तर ट्रदले, ततने ट्रट्रसिया ऐनच्या पोिाखाची पट्टी बाांधली. “हे बघ,
एकटीने जारे् हे खूप मोठे बदल आहे.”

“मी त्यािाठी तयार आहे,” मुलीने फरिीिर एक मोठी उडी 
मारत म्हटले. “बघ, मी ककती उांच उडी मारू िकते?”



फ्ाांिेि आजी खूप िेळ आपल्या नातीच्या चहेऱ्याचा 
अभ्याि करत हिली. “मला विविाि आहे की तू त्या ििण 
गोष्टी लक्षात ठेििील ज्या मी तुला िाांगगतल्या आहेत.”

“मी ज़रूर लक्षात ठेिेन,” ट्रट्रसिया ऐन आत्मविविािाने 
म्हर्ाली. अचानक, ततच्या चहेऱ्यािर एक मोठां हास्तय आले. 
“तर तुझ ेम्हर्रे् आहे की मी जाऊ िकत?े”

“हे बघ, मी माझा विचार बदलण्याच्या आधी तू इथून 
तनघ.”

आपली वपििी खाांद्यािर टाकून ट्रट्रसिया ऐनने आपल्या 
आजीला धन्यिाद म्हटले. मग ती दरिाज्यातून बाहेर पडली 
आणर् फुटपाथिर चालू लागली.

“बघ एक गोष्ट लक्षात ठेि,” फ़्ाांसिि आजी मागून 
म्हर्ाली, “आपली मान ताठ ठेऊन चाल आणर् अिी िाग जिे 
काही तुझ्याबरोबर कोर्ीतरी आहे.”



कोपऱ्यािर एक ट्रहरिी आणर् िफेद रांगाची बि झटका 
देऊन थाांबली. जेव्हा बिचा दरिाजा उघडला तवे्हा ट्रट्रसिया 
ऐनने पेटीत आपले भाड ेटाकले जिे की ततची फ्ाांिेि
आजी ततच्याबरोबर आहे.

मुलीने आपल्या खाांद्याला झटका ट्रदला आणर् ती 
मागे जाऊ लागली. ती "श्जम-क्रो" गचन्हाच्या मागे 
अिर्ाऱ्या एका बाकड्यािर जाऊन बिली, ततथे सलहलेले 
होत:े काळ्ाांसाठी .



ट्रट्रसिया ऐनने आपल्या पूर्ण आयुष्यात अिी गचन्हे बतघतले होत.े 
जेव्हा ततला आठिले की ततने आणर् फ्ाांिेि आजी प्रथम या बिने प्रिाि 
केला होता, “त ेगचन्ह आम्हाांला िाांगतात की आपर् कुठे बिायच ेआहे,
पर् त ेआपल्याला आपर् काय विचार करायचा हे िाांगू िकत नाही.”

“मी एका वििेष स्तथानाच्याबाबत विचार करत ेआहे,” ट्रट्रसिया ऐन
स्तितःला म्हटले आणर् ती णखडकीतून बाहेर बघू लागली.

प्रत्येक स्तटॉपिर बि अजून भरू लागली. बाजारातल्या भाज्या-फळे 
याांच्या वपिव्या घेऊन लोकाांची गदी उिळली. सििर् काम करर्ारे  
फ़्ाांसिि आजीच ेसमत्र समिेज़ ग्रैनेल बोडणला चढले. जिी ती मागे जाऊ 
लागली, ट्रट्रसिया ऐनने बतघतले की "श्जम-क्रो“ गचन्हाच्या मागे एकही 
जागा ररकामी नव्हती. म्हरू्न ती उठली आणर् उभी राट्रहली आणर् 
ततने समिेज़ ग्रैनेलला आपली जागा ट्रदली.



“हे योग्य नाही,” ततने पुढच्या ररकाम्या जागाांकड ेबघत म्हटले.
“पर् अिेच अित,े मुली,” समिेज़ ग्रैनेलने म्हटले.
“मला िमजत नाही की हे अिे का?” ततने िुरु केले. पर् तोपयतं 

बि कैवपटल स्त्िायर म्हर्जे ट्रट्रसिया ऐनच्या स्तटॉपिर पोहचली होती. 
दरिाजे उघडले आणर् ती लिकरच बाहेर पडली.

“आपली मान िर करून चाल,” समिेज़ ग्रैनेल, बिच्या णखडकीतून 
ओरडली.



आपली टोपी पकडत, ट्रट्रसिया ऐन, पीि फाउां टेनचा िुांदरिा 
िाटर-िो बघण्यािाठी थाांबली. हिेत उांच उडर्ारे कारांज बघताांना 
ट्रट्रसिया ऐनच ेडोके गरगरू लागले. पर् ततला त्याची जार्ीि 
आिडली आणर् ततने आपले हात पिरून गोल-गोल गगर्या
घेतल्या. मग हित आणर् डगमगर्ाऱ्या पािलाांनी एका बाकड्यािर 
जाऊन बिली.



त्िररत ट्रट्रसिया ऐन उडी मारून बिली. बाकड्यािर एक 
ओळ सलहलेली होती: केिळ गोऱ््ा लोकाांसाठी 

ततचा चहेरा पडला आणर् ततच्या मनात फ्ाांसिि आजीचा 
मजबूत हात धरािा अिे आले. “मूखणपर्ा दिणिर्ारी ओळ,” 
ती कुजबुजत िाांत पायाांनी ततथून पुढे गेली.



चौकात ततने फेरीिाला श्जमी-लीला असभिादन केले. “तुझा चहेरा इतका 
उदाि का आहे?“ त्याने ट्रट्रसिया ऐनला एक मोफत पे्रट्ज़ेल देत विचारले.

"श्जम-क्रो कायद्याने मला िेड ेकेले आहे!” ट्रट्रसिया ऐन म्हर्ाली. “माझ े
आजोबा पीि फाउां टेन बाांधर्ारे एक राजसमस्तत्री होत.े मी ततथे बिून त्याचा 
आनांद का घेऊ िकत नाही?”

श्जमी-लीने मुनरो रेस्तटारांटच्या णखड़कीिर लािलेल्या गचन्हाकड ेबोट 
दाखिले. तो म्हर्ाला, “माझा भाऊ त्याांना िाढण्यािाठी पदाथण तयार 
करतो,पर् तो त्याांच्या एखाद्या टेबलिर बिून त्याांच्या बरोबर जेऊ िकत 
नाही.” मग हित हित म्हर्ाला, “अिे नाही की मला माझा भाऊ जेस्तिीने 
तयार केलेले पदाथण मला आिडतात.पर् कोर्ीही काळा मारू्ि ततथे पार्ीही 
वपऊ िकत नाही.”

टॅ्रकफक लाइट बदलले गेले आणर् ट्रट्रसिया ऐन िािधानपूिणक रस्तत्यािरून 
चालू लागली. “श्जम-क्रोच्या िांकेताकदे बघून आपला आनांद बरबाद करू नको,”
श्जमी-ली मागून ओरडला.



ट्रट्रसिया ऐनने आपले खाांदे मागे केले आणर् ततने त्या उबदार आणर् 
स्तिागत करर्ाऱ्या जागेच्या बाबत विचार केला, श्जथे रांगभेदाच ेकुठेही 
नाितनिार् निेल. १० व्या गल्लीनांतर ततने दििीां कफसलांग स्तटेिन पार केले,
आणर् श्जमी-लीने ट्रदलेले पे्रट्ज़ेल खाल्ल्यानांतर ती एक कोल्ड ड्र ांक खरेदी 
करण्यािाठी थाांबली.

दिुऱ्या टै्रकफक लाइटनांतर िाउथलैंड हॉटेल ततच्यािमोर एका िुांदर 
महालाच्या रुपात उभे होते. हॉटेलचा रक्षक समस्तटर जॉन विसलिने ततच्याकड े
बतघतले आणर् म्हटले, “अिे िाटत ेकक स्तिगाणतून एक देिदतू इथे आली आहे,” 
त ेहित म्हटले.

ट्रट्रसिया ऐन त्याांच्याकड ेबघून हिली. समस्तटर जॉन विसलि नेहमी 
चाांगल्या गोष्टी िाांगत अित. “नाही िर.मी फ्त ट्रट्रसिया ऐन आहे."

“तुझ्या चहेऱ्यािर हिू आहे, पर् डोळ्यात नाही,” त ेम्हर्ाले.



तवे्हा दोन पोसलि िुरक्षाकमी बरोबर एक लाांब िफेद कर 
हॉटेलच्या िमोर थाांबली. काळे चमकदार केि आणर् लाजाळू डोळे 
अिर्ारा मारू्ि कारमधून बाहेर आला. अचानक िगळीकडच ेलोक 
ओरडू लागले आणर् त्याच्याकड ेिही मागण्यािाठी पळू लागले,
त्याच्याकड ेभीक मागू लागले. ट्रट्रसिया ऐन गदीत अडकली आणर् 
त्याच्याबरोबर ओढली जाऊ लागली.

ती नेहमी विचार करत अिे की त्या लाांबलचक श्जन्याच्या 
रेड कापेटिरून चालताांना किे िाटेल, ककां िा एकाच िेळी लाखो 
ट्रहऱ्याांच्या झुांबराच्या प्रकािाखाली उभे राट्रहल्यािर किे िाटेल?
आता ती िाउथलैंड हॉटेलच्या भव्य लॉबीत मधोमध उभी होती.



कोर्ीतरी ट्रट्रसिया ऐनकड ेइिारा केला. “ती इकड ेकाय करत ेआहे?”
अिे िाटले की िाऱ्या जगाने बोलरे् आणर् हलरे् बांद केले आहे आणर् 

त ेिगळे ततच्याकड ेबघत आहे. प्रबांधकाने गदीला ध्का ट्रदला. “तुला काय 
िाटत?े तू आत किी आली आहे? काळ्या लोकाांना आत येण्याची परिानगी 
नाही!” आणर् मग त्याने ट्रट्रसिया ऐनला दरू करण्याचा प्रयत्न केला.

ट्रट्रसिया ऐन आपली मान हलित मागे गेली. “माझा इथे येण्याचा हेतू 
नव्हता...” ती म्हर्ाली. पर् खरे तर ततला रडू िाटत होत.े



समस्तटर जॉन विसलिकडून तनघून, ट्रट्रसिया ऐन िरळ 
समिन चचणच्या खांडहर भागात गेली, श्जथे फ्ाांसिि आजी 
नेहमी आराम करण्यािाठी थाांबत अिे. ततथे चार सभांतीच्या 
िुरक्षेत बबचारी स्तफुां दनू स्तफुां दनू रडू लागली. “एखाद्या वििेष 
स्तथानािर जाण्यािाठी एिढे कष्ट घेण्याची गरज नाही,” 
ती म्हर्ाली. मी आता घरी जात आहे.”

“माझ्या फुलाांना आधीच पार्ी घातले आहे िाटत,े” िरून एक आिाज 
आला.ती ब्लूसमांग मैरी नािाची एक बुजुगण मट्रहला होती, ती कोर्ाच्या 
परिानगी सििाय आणर् पगारासििाय बागेची देखभाल करत अिे. िगळेजर् 
म्हर्त की ती निेत अित,े पर् फ्ाांसिि आजीला अिे िाटत नव्हत.े
"ब्लूसमांग मैरी एक दयाळू आणर् कोमल आत्मा आहे," ततने ट्रट्रसिया ऐनला 
िाांगगतले होत.े

“तू हरली का बाळा?” मट्रहलेने विचारले.
आपला आिाज श्स्तथर करण्याचा प्रयत्न करत, ट्रट्रसिया ऐनने उत्तर ट्रदले. 

“नाही, मॅडम.जर माझी आजी इथे अिती तर त्या वििेष ट्रठकार्ी जाण्याि 
मला ततने मदत केली अिती.”

“तू ततथे किे पोहचू िकत नाही.”
“त ेखूप कठीर् काम आहे. त्यािाठी आजीची गरज आहे.”
ब्लूसम ांग मैरीने मान हलिली आणर् त्याबाबत विचार केला.
मग ती म्हर्ाली, “मला विविाि आहे की तुझी आजी इथेच आहे,जिी 

यािेळेि बोलताांना माझी आजी माझ्याबरोबर आहे. जिळून ऐक, आणर् त े
तुला ऐकु आले की मला िाांग.”



ट्रट्रसिया ऐनला िुरुिातीला काही ऐकू आले ती भुांग्याची गुर्गुर् 
होती. ब्लूसम ांग मैरी किाच्याबाबत बोलत होतीि?

पर् जि-जिा तो आिाज ततने जिळून ऐकला, ततला आपल्या
आजीचा श्स्तथर आिाज ऐकू येऊ लागला. “तू एक मारू्ि आहे-तू जगात 
कोर्ापेक्षाही उत्तम नाही, तिेच कोर्ापेक्षाही िाईट नाही. कोर्त्याही 
वििेष स्तथानािर पोहचरे् िोप्पे नाही. पर् विचार िोडण्याऐिजी तू 
ितत ध्येयाकड ेचालत रहा. आणर् मग एक ट्रदिि तू जरूर आपल्या
मु्कामािर पोहचिील.”

ट्रट्रसिया ऐनने हे िब्द या िाांत जागी अनेक िेळा आठिले. त ेखूप 
िुखदायी िब्द होत.े आता ततला एकटे िाटत नव्हत.े ततने आपले डोळे 
पुिले आणर् आपली टोपी िरळ केली. “तुमच ेम्हर्रे् खरे आहे मॅडम,” 
ब्लूसमांग मैरीला म्हटले “ फ़्ाांसिि आजी इथे आहे. आणर् ततला 
आिडर्ार नाही मी परत गेलेली.”

"चला, तू हरिलेली नाहीि,” ब्लूसम ांग मैरीने ट्रट्रसिया ऐनला एक 
चमकर्ारे नारांगी णझनतनयाच ेफूल देत म्हटले.

“नाहीां, मॅडम मी हरिलेले नाही.” आणर् मग ततला अच्छा म्हर्त 
ती एका तनवचयाने पुढे गेली.



दोन ब्लॉकनांतर ट्रट्रसिया ऐन, ग्रैंड म्यूश्जक 
पैलेिपयतं पोहचली, श्जथे काही लोक मैट्रटनी िोिाठी 
एकत्र आले होत.े ट्रट्रसिया ऐनजिळ येत एका छोट्या 
मुलाने म्हटले, “तू किी आहेि,मी ट्रह्की आहे आणर् मी 
आज िहा िषाणचा झालो, तू आतमध्ये िो बघायला येत 
आहे का?”

ट्रट्रसिया ऐन काही उत्तर देण्याच्या आधी एका  
मोठी मुलीने त्या मुलाचा हात पकडला. “गप्प बि,” ततने 
आपले दात खात म्हटले. “काळे लोक िमोरच्या
दरिाज्याने आत येऊ िकत नाही. त्याांना मागच्या दाराने 
आत जाऊन मागच्या सिटिर जाऊन बिािे लागेल. तुला 
हे ट्रह माट्रहत नाही? त्याची बहीर् जोरात म्हर्ाली. 

ट्रह्कीने ट्रट्रसिया ऐनकडे विस्तमयकारी नजरेने पट्रहले. 
“तू ततथे बिर्ार आहेि का?”

“बाल्कनीच्या िेिटच्या तीन ओळीांमध्ये? ततथे मी 
बबलकुल बिर्ार नाही, जरी ततथे जानेिारीत टरबूज 
उगिले अिले तरी. यासििाय मी एका विसिष्ट जागी 
जात आहे-एक खूप वििेष जागी,” ट्रट्रसिया ऐनने उत्तर 
ट्रदले. आणर् मग ती ततथून तनघून गेली.

"मलाही ततथे जायच ेआहे श्जथे ती जात आहे : ततने 
ट्रह्कीला हे म्हर्ताांना ऐकले .पर् त्याच्या बट्रहर्ीने 
त्याला दरिाज्यातून आत ढकलले.



कोपऱ्यात ट्रट्रसिया ऐनने एक खूप उांच इमारत 
बतघतली, जी उन्हात चमकत होती. ती इमारत विटा 
आणर् दगडाांपेक्षा अगधक होती. ती एक इमारत नव्हती 
तर एक विचार होता. फ्ाांसिि आजी ततला स्तितांत्रतचे े
दार म्हर्त अिे.जेव्हा ट्रट्रसिया ऐनने ततच्याकड े
बतघतले, तवे्हा ततला राग आणर् लाज िाटली नाही. 
“िेिटी,” ती कुजबुजली. “मी त्या वििेष जागी येऊन 
पोहचली आहे.”



श्जन्यािरून जाण्याच्या आधी आणर् िमोरच्या दरिाज्यातून आत 
जाण्याच्या आधी ट्रट्रसिया ऐन आपल्या िमोर, दगडात छ्नन्नीने कोरलेला 
िांदेि िाचण्यािाठी थाांबली:

सािवजनिक िाचिाल् : इथे सिाांचे स्िागत आहे.

लेखकाच ेमत 
ही माझी स्तितःची कहार्ी आहे. यातले िेट्रटांग काल्पतनक आहे, पर् 

घटना माझ्या बालपर्ातल्या आहेत जेव्हा मी नैिविले, टेनेिीमध्ये लहानाची 
मोठी होत होत.े

१९५०च्या दिकात अगधकाांि दक्षक्षर्ी िहराांिारखे नैिविलेमध्ये पर् 
िांिीय रांगभेदाचा बोलबाला होता. हॉटेल, रेस्ततराां, चचण आणर् मनोरांजन 
पाकण चे दरिाजे "श्जम क्रो“ या िेगळ्या गचन्हाने भरलेले होत.े ज्यामुळे 
काळ्या लोकाांना बांधन घातलेले होते. त्याांना बिमध्ये मागच्या बाजूला बिून 
प्रिाि करण्यािाठी आणर् िेगळ्या ट्रठकार्ी पार्ी वपण्याि मजबूर करत 
अित. पर् १९५०च्या दिकाच्या उत्तराधाणत नैिविलेच्या िािणजतनक 
पुस्ततकालयाच्या तनदेिक मांडळाने गुपचूप त्याांच्या ििण िुविधा ििण रांगाच्या 
लोकाांिाठी उघड्या करण्याच ेठरिले. हाई डाउनटाउन िाखा त्या काही 
स्तथानामधली एक होती श्जथे "श्जम-क्रो" च ेिांकेत नव्हत ेआणर् अविेत
लोकाांबरोबर िन्मानाने व्यिहार केला जात अिे.

अगधकाांि अफ्ीकी-अमेररकी आईिडील तोपयतं िाट बघत अित 
जोपयतं त्याांची मुले भेदभािाला तोंड देण्यािाठी पररप्ि होत नाही. 
त्यानांतर त ेआपल्या मुलाांना िमुहात बाहेर जाण्याची परिानगी देत अित.
मी जिळपाि बारा िषाणची होत ेजेव्हा माझ्या आईिडीलानी माझ्यािर 
विविाि दाखिला आणर् मला एकटीला पुस्ततकालयात जाण्याची परिानगी 
ट्रदली.पर् ट्रट्रसिया ऐन िारखे मलाही कोर्त्याही पररश्स्तथतीचा िामना 
करण्यािाठी पुरेिे पे्रम, िन्मान आणर् असभमानािट्रहत मोठे केले होत.े
रस्तत्यात मला प्रत्येक प्रकारच्या भेदभािाचा िामना करािा लागला.पर् 
माझ्यािाठी, पुस्ततकालय नेहमी एक वििेष होत.े त्यानांतर माझ्या प्रयत्नाांच े
िाथणक झाले.ततथे माझ ेस्तिागत झाले, म्हरू्न मी ततथली पुस्ततकाांना 
उलटेपालटे करून िाचली. तवे्हा मला माझ्या आजीने िाांगगतलेली गोष्ट 
िमजली, की िाचनालय, हॉटेल, कफल्म गथएटर, रेस्ततराां आणर् मनोरांजन 
पाकोंच्या तुलनेत िाचनालय अगधक रोमाांचक आणर् रोचक अितात. एांरयू 
कानेगी ज्याांनी िेकडो महान पुस्ततकाांच्या तनसमणतीत मदत केली होती,
त्याच्यािारखेच माझ्या आजीच ेम्हर्रे् होत ेकी, “िाचन, स्तितांत्रता प्राप्त 
करण्याच ेएक द्िार अिते.”
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